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1. IDENTIFIKACIJA SUBSTANC ALI PRIPRAVLJENIH ZMESI IN O PODJETJU 

1.1 Identiteta produkta 

Naziv substance: MODIFICIRAN BITUMEN 
Sinonimi: Bitumni 
CAS številka: n.a. (zmes) 
CE številka: n.a. (zmes) 
Indeksna številka: n.a. (zmes) 
Registracijska številka: n.a. (zmes) 
Kemična formula: n.a. (zmes) 
Molekulska masa: n.a. (zmes) 

1.2 Ustrezna uporaba identificirana za substance ali mešanico in odsvetovana uporaba 

OBIČAJNA UPORABA: Tlakovanje cest, membrane, obloge, zaščitni premazi, hidroizolacije, tesnilne mase 
UPORABA OPREDELJENA V POROČILU O KEMIJSKI VARNOSTI: Splošni seznam uporabe: 

• Industrijska uporaba: Proizvodnja substance, uporabo kot vmesna, distribucija substance, oblikovanje in (pre) pakiranju 
substanc ter zmesi, uporaba v premazih, uporaba pri vrtanju in oblikovanje vrtine, ki se uporabljajo za pridobivanje nafte 
in zemeljskega plina, proizvodnja in izdelava gume; 

• Profesionalna uporaba: Uporaba v premazih, uporaba pri vrtanju in oblikovanje vrtin, ki se uporabljajo za pridobivanje 
nafte in zemeljskega plina, aplikacije izdelave cest in stavb, maziva; 

• Potrošniki: Uporaba pri premazih. 
Glej dodatek 1 v poglavju 16 za dodatne informacije o opredeljenih uporabi. 
 
ODSVETOVANJE UPORABE: Ustrezna uporaba je navedena zgoraj. Drugačna uporaba se odsvetuje, razen v primeru, če je uporaba 
ustrezno raziskana in ocenjena pred izvajanjem in je dokazano, da je pod nadzorom vse tveganje, povezano z uporabo.  

1.3 Informacije o dobavitelju varnostnega lista: 

Operativni štab 

Naziv družbe IES – Italiana Energia e Servizi S.p.A. 
Naslov  Strada Cipata, 116/A 
Mesto/država 46100 Mantua (Italija) 
Telefon:   +39 03 763 781 (24 ur) 
E-naslov pristojnega tehnikasegreteria.direz@iesitaliana.it 
 
Sedež družbe 

Naziv družbe IES – Italiana Energia e Servizi S.p.A. 
Naslov  Strada Cipata, 79 (Loc. Frassino) 
Mesto/država 46100 Mantua (Italija) 
Telefon:   +39 03 763 781 (24 ur) 

1.4 Telefonska številka za nujne primere: 

Oddelek za protistrupe bolnišnice Ospedale Niguarda, telefon +39 02 6610 1029 (24 ur) 

 

2. IDENTIFIKACIJA NEVARNOSTI 

Fizikalno-kemične nevarnosti:  Ni nevarnosti glede na razvrstitvene kriterije, določenih v Dodatku I k Delu 2 Uredbe 1272/2008. 
Nevarnosti za zdravje:  Ni nevarnosti glede na razvrstitvene kriterije, določenih v Dodatku I k Delu 3 Uredbe 1272/2008. 
Nevarnosti za okolje:  Ni nevarnosti glede na razvrstitvene kriterije, določenih v Dodatku I k Delu 4 Uredbe 1272/2008. 
 
Za ta izdelek ne veljajo klasifikacijski kriteriji in kriteriji za etiketiranje in pakiranje iz nobenega razreda nevarnosti, ki so navedene v 
Uredbi ES št. 1272/2008. Kljub temu se izdelku na zahtevo priloži varnostni list, saj vsebuje snov, za katero velja omejitev 
izpostavljanja.  
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2.1 Klasifikacija substance ali zmesi 

Ni razvrščeno 

2.2 Elementi označevanja 

n.r. 

2.3 Druge nevarnosti 

Ker se ta produkt uporablja v vročem stanju, predstavlja veliko nevarnost za uporabnike, zaradi morebitnih opeklin pri stiku s 
staljenim produktom ali hlapi produkta. Ogrevani bitumen oddaja dim. Tudi če ta dim ne predstavlja bistvene nevarnosti zdravju, 
upoštevajte običajne previdnostne ukrepe in omejite izpostavljenost kolikor je to mogoče, z uporabo pravilnih delovnih postopkov 
in zagotavljanjem dobrega prezračevanja delovnih prostorov. Dolgotrajno vdihavanje hlapov vročega produkta lahko povzroči 
draženje dihalnih poti. Hlapi lahko vsebujejo vodikov sulfid (strupene, vnetljive pline), ki se lahko akumulirajo do točke doseganja 
nevarnih koncentracij v rezervoarjih. 
Produkt ne izpolnjuje meril za klasifikacijo PBT ali vPvB v skladu z dodatkom XIII REACH. 

 

3. SESTAVA / INFORMACIJE O SESTAVINAH 

3.1 Snovi 

n.a. 

3.2 Mešanice 

Zmes vsebuje naslednje komponente: 

1)Snov UVCB: Vakuumski ostanki (nafta) ”Kompleksni ostanek vakuumske destilacije ostanka atmosferske destilacije surove nafte. 
Sestavljen je iz ogljikovodikov, katerih število ogljikovih atomov običajno presega C34, njihova temperatura vrelišča pa znaša okoli 
495 °C (923 °F). 
CAS: 64741-56-6/EC 265-057-8, registracijska št.:01-2119498291-32-0047 
Koncentracija: 50 % v teži 
Snov v skladu z Uredbo ES 1272/2008 (CLP) ne velja za nevarno 
 
2) Snov UVCB: Ostanki (zemeljsko olje), termično krekiranega vakuumskega "Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se 
pridobiva z destilacijo produktov termičnega krekinga. Sestavljena je predvsem iz ogljikovodikov, s številom ogljikovih atomov 
pretežno večjim od C34 in z zgornjo vreliščno točko približno 495 °C” Koncentracija: 
CAS 92062-05-0/EINECS 295-518-9, Indeksna številka n.a., Registracijska številka: 01-2119498290-34-XXXX 
Koncentracija: od 0 do 100 % v teži 
Snov v skladu z Uredbo ES 1272/2008 (CLP) ne velja za nevarno. 
 
3) Snov UVCB: Asfalt, oksidiran Trden kompleks črne barve, ki nastane z vpihovanjem zraka skozi segreti ostanek, ali se rafinira 
s postopkom deasfaltacije z ali brez katalizatorja. Gre za postopek oksidativne kondenzacije, ki poveča molekularno težo. 
CAS: 64742-93-4/EC 265-196-4, registracijska št.: 01-1219498270-36-0034 
Koncentracija: 50 % v teži 
Snov v skladu z Uredbo ES 1272/2008 (CLP) ne velja za nevarno 
 
4) Snov UVCB: Asphalt ("Zelo kompleksna kombinacija organskih ogljikovodikov z visoko molekulsko maso, ki vsebuje relativno 
veliko ogljikovih atomov, pretežno večjimi od C25, in visoko vsebnostjo ogljika na vodik razmerij. Vsebuje tudi majhne količine 
kovin, kot so nikelj, železo ali vanadij . pridobljena je kot nehlapne ostanek destilacije surove nafte ali ločitev kot rafinat iz oljnega 
ostanka, v proces de-asfaltiranje ali dekarbonizacije ") Koncentracija: 0-100 % 
CAS 8052-42-4/EINECS 232-490-9, Indeksna številka n.a., Registracijska številka: 01-2119480172-44-XXXX 
Koncentracija: od 0 do 100 % v teži 
Snov v skladu z Uredbo ES 1272/2008 (CLP) ne velja za nevarno. 
 
5) Druge komponente: blok kopolimerov (SBS, SIS, EVA) (CAS 9003-55-8) od 0 do 7 % 
Mešanica v skladu z Uredbo ES 1272/2008 (CLP) ne velja za nevarno 
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4. UKREPI ZA PRVO POMOČ 

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč 

Stik z očmi:  Ohlajajte prizadeti del z veliko količino vode vsaj 5 minut, in še nadalje izpirajte. Ne poizkušajte odstranjevati 
bitumna. Poiščite zdravniško pomoč v primeru draženja oči, zamegljenega vida ali otekline. 
Takoj ohlajajte prizadeti del s tekočo vodo, neprekinjeno najmanj pet minut. Ne poizkušajte odstranjevati 
bitumna. Ponesrečenca takoj odpeljite v bolnišnico. 

Stik s kožo:  V primeru nenamernega stika kože z vročim produktom, je potrebno poškodovani del takoj potopiti pod 
mrzlo tekočo vodo, vsaj nadaljnjih 10 minut. Po ohladitvi ne poskušajte odstraniti plast bitumna iz kože, saj 
zagotavlja sterilno zaščito poparjenega dela. Plast bitumna se bo po določenem času odstranila spontano, s 
celjenjem kože. Če je potrebno, lahko bitumen zmehčate in odstranite z uporabo tamponov, namočenih v 
rastlinskem olju in vazelinu. Ne poizkušajte odstraniti bitumna, ki se drži kože na delovni strani. V primeru 
obodnega zažiga z oprijemom bitumna, je potrebno material razdeliti, da pri ohlajanju (748) preprečite 
ucinek podveze. Takoj poiščite zdravniško pomoč. 
Pri manjših opeklinah, ohladite opečeni del. Držite mesto opekline pod tekočo vodo vsaj pet minut, ali dokler 
bolečina mine. Potrebno je preprečiti hipotermijo telesa. Ne polagajte ledu na opeklino. Ne poskušajte 
odstraniti dele oblačil, prilepljene na zažgano kožo, obrežite jih okrog opekline. Pri dajanju prve pomoči 
nikoli ne uporabljajte bencina, kerozina ali drugih topil za čiščenje onesnažene kože (702). V vseh primerih 
hudih opeklin takoj poiščite zdravniško pomoč. 

Zaužitje / vdihovanje: Ta možnost izpostavljenosti ni verjetna. 
Dihanje:  V primeru draženja zaradi izpostavljenosti visokim koncentracijam hlapov, odvedite ponesrečenca v okolje s 

čistim ozračjem. Zagotovite zdravniško pomoč. Takoj prenesite ponesrečenca v bolnišnico. V primeru 
bolezenskih znakov zaradi izpostavljenosti sulfatiranega vodika, takoj prenesite ponesrečenca na prosto, 
izvedite ustrezne ukrepe za varnost reševalcev in nujno poiščite zdravniško pomoč. Če ponesrečenec ne 
diha, takoj začinite z umetnim dihanjem. Dodajajte kisik, če je potrebno. Nadzorujte dihanje in srčni utrip. Če 
je ponesrečenec nezavesten in se ne diha, ga premaknite v varni položaj na bok. Dodajajte kisik, če je 
potrebno.  

4.2 Glavni simptomi in učinki, akutni in zapozneli 

Ni simptomov v primeru stika s produktom pri sobni temperaturi. Rahlo draženje oči. Stik z vročim produktom lahko povzroči hude 
opekline.  

4.3 Indikacije, ki nakazujejo na takojšnje posvetovanje z zdravnikom in specialistom 

V vseh primerih hudih opeklin takoj poiščite zdravniško pomoč. 
 

5. UKREPI OB POŽARU 

5.1 Gasilna sredstva 

Manjši požari: Zemlja ali pesek, ogljikov dioksid, pena ali suhe kemikalija v prahu. Večji požari: Pena, atomizirana voda Opomba: 
Gašenje z razpršenim curkom vode (atomizirana voda) sme izvajati samo za to posebej usposobljeno osebje.  Drugi inertni plini (v 
skladu s predpisi). 
Neprimerna gasilna sredstva pomeni - ne uporabljajte vodnih curkov direktno na produkte, ki gorijo, ker bi to lahko z brizganjem 
razširili požar. Izogibajte se istočasni uporabi pene in vode na isti površini, ker voda uničuje peno. 

5.2 Posebne nevarnosti, ki izhajajo iz same substance ali zmesi 

Stiki med vročim produktom in vodo ustvarja močno ekspanzijo, ker se voda spreminja v paro. To lahko povzroči brizganje vročega 
produkta ali poškodbo oz. celotno izgubo pokrova kontejnerja. Pretirana izpostavljenost hlapom vročega produkta lahko povzroča 
težave z dihanjem ali slabost. 
Zaradi nepopolnega zgorevanja se lahko ustvarja kompleksna mešanica trdnih in tekočih delcev, razpršenih v zraku in plinu, vključno 
s CO (ogljikov monoksid), H2S (vodikov sulfid), SOx(žveplov oksid) ali H2SO4 (žveplova kislina) in neznanih organskih in anorganskih 
spojin. 

5.3 Priporočila za osebje - za gašenje požarov 

V primeru velikega požara ali v zaprtih ali slabo prezračenih prostorih, uporabljajte v celoti-požarno odporno zaščitno obleko in 
samostojni dihalni aparat (SCBA), z masko celotnega obraza, ki deluje s pozitivnim zračnim tlakom. 
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6. UKREPI V PRIMERU NEZGODNIH IZPUSTOV 

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili  

Stop ali puščanje pri izvoru, če je varno se izvede. Izogibajte se neposrednemu stiku s spuščenim materialom. Upoštevajte smer 
vetra. V primeru velikih razlitij, opozorite udeležence v smeri vetra. Nepooblaščene osebe se naj takoj odstranijo s območja razlitja. 
Obvestite reševalce in gasilce. Razen v primerih manjših razlitij, mora izvedljivost vseh ukrepov nadzorovati in svetovati, če je le 
možno, strokovno usposobljena pristojna oseba, ki je pooblaščena za izvajanje postopkov v sili. Odstranite vse vire vžiga; to izvedite 
le, če je varno (npr. elektrika, iskrenje, požari, rakete). Če ugotovite ali sumite na prisotnost nevarnih količin H2S okoli 
razlitega/izteklega produkta, je potrebno izvesti dodatne ali posebne ukrepe, vključno z omejitvijo dostopa, uporabo posebne 
zaščitne opreme, posebnih postopkov in usposabljanja osebja. Če je potrebno, obvestite pristojne organe, v skladu z vsemi 
veljavnimi predpisi. 
Večje razlitje: Obleka za celotno telo iz kemično odpornega materiala in antistatičnega. Če je potrebno, naj bo toplotno odporna in 
izolirana. Uporabljajte delovne rokavice (po možnosti mrežaste rokavice), ki zagotavljajo ustrezno odpornost na kemikalije. 
Rokavice iz PVA (polivinil alkohol) niso vodoodporne in niso primerne za uporabo v sili. Če obstaja nevarnost ali se pričakuje stik z 
vročim produktom, uporabljajte delovne rokavice, ki so toplotno odporne in toplotno izolirane. Zaščitna čelada. Antistatični in 
nedrseči zaščitni čevlji ali škornji, ki so odporni na kemične snovi. Očala in/ali zaščita za celotni obraz, če je pričakovati brizge ali stik 
snovi z očmi. Zaščita dihal: Polovična ali celotna obrazna aspiratorska maska s filtrom za organske hlape (in H2S, kjer je to potrebno) 
ali samostojni dihalni aparat (SCBA), ki se uporabljajo glede na obseg razlitja in predvidljivega izpostavljanja nevarnosti. Če se 
razmer ne da v celoti oceniti, ali če obstaja nevarnost pomanjkanje kisika, potem je nujno potrebno uporabljati le SCBA (samostojni 
dihalni aparat). 

6.2 Okoljevarstveni ukrepi 

Preprečite iztekanje produkta v kanalizacijo, reke ali druge vode. 

6.3 Načini in materiali za zadrževanje in čiščenje 

Puščanje in razlitje vsebuje staljeni vroči material; obstaja nevarnost hude opekline. Strjeni produkt lahko zamaši odtoke in 
kanalizacijo. 
Razlitje na tleh: Če je potrebno posujte produkt s suho zemljo, peskom ali podobnim negorljivim materialom. Pustite produkt, da se 
naravno ohladi. Če je potrebno, previdno uporabite razpršeno vodo za pomoč pri hlajenju. Ne brizgajte neposrednih curkov vode ali 
pene na razliti staljeni produkt, ker bi lahko prišlo do brizganja produkta. V zgradbah ali zaprtih prostorih zagotovite ustrezno 
prezračevanje. Zberite strjen izdelek z uporabo ustreznih sredstev (npr. lopata). 
Zberite predelan produkt in druge materiale v ustrezne cisterne ali zabojnike, za predelavo ali varno odstranitev. Transportirajte 
zbrani produkt in druge materiale v ustrezne cisterne ali zabojnike, za predelavo ali varno odstranitev. 
Izlitja v vodo: Produkt se hitro ohladi in postane trd. Produkt v trdni obliki je gostejši od vode in počasi potone na dno in običajno 
intervencija ni možna. Če je možno, zberite produkt. Zberite produkt in onesnaženi material z mehanskimi sredstvi. 
Priporočeni ukrepi temeljijo na najbolj verjetnimi možnostmi razlitja za ta material. Lokalni pogoji (veter, temperatura zraka, 
valovi/trenutno smer in hitrost), lahko bistveno vplivajo na izbiro ustreznih ukrepov. Iz tega razloga se o potrebnih postopkih 
posvetujte z lokalni strokovnjaki. 

6.4 Sklicevanje na druga poglavja 

Za več informacij v zvezi z osebno zaščitno opremo, si oglejte poglavje "Nadzor nad izpostavljenostjo / osebna zaščita". 

6.5 Druge informacije 

Koncentracija H2S (vodikovega sulfida) v zgornjem delu rezervoarja lahko doseže nevarne vrednosti, še posebej pri daljšem 
skladiščenju. Ta situacija je zlasti pomembna za tiste operacije, ki vključujejo neposredno izpostavljenost hlapom v rezervoarju. 
Razlitje omejene količine produkta, predvsem na prostem, ko se bodo hlapi ponavadi hitro razpršijo, so dinamične razmere, ki 
predvidoma omejijo izpostavljenost nevarnim koncentracijam. Ker ima H2S gostota večjo od zunanjega zraka, je izjemoma možno 
kopičenje nevarnih koncentracij na določenih mestih, kot so jarki, depresije ali zaprti prostori. V vseh teh okoliščinah pa je treba 
pravilne ukrepe oceniti in izvajati odvisno od primera do primera. 
 

7. POSTOPKI IN SKLADIŠČENJE 

7.1 Varnostni ukrepi za varno izvajanje postopkov 

7.1.1  Zaščitni ukrepi 
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Poskrbite, da se upoštevajo vsi ustrezni predpisi glede ravnanja in skladiščenja tega produkta. Izogibajte se stika vročega produkta z 
vodo. Nevarnost brizganja vročega materiala. 
Produkt lahko sprošča H2S (vodikov sulfid): Potrebno je izvesti oceno tveganja zaradi vdihavanja prisotnosti vodikovega sulfida v 
zgornjem delu cisterne, zaprtih prostorih, ostankih produkta, ostankov v cisternah in odpadnih vodah in nenamernih izpustov, da bi 
določili nadzor, primeren lokalnim okoliščinam.  
Preverite, če so cisterne in sprejemne posode pravilno ozemljena. Ne vdihavajte hlapov, ki ga povzroča vroč produkt. Uporabljajte 
ustrezno osebno zaščitno opremo, kjer je potrebno. Ne uporabljajte stisnjenega zraka za polnjenje, praznjenje ali druge postopke. 
Preprečite nevarnost zdrsa. 

7.1.2  Navedbe glede zdravja na delovnem mestu 

Prepričajte se, da so vzpostavljeni ustrezni ukrepi v upravljanju delovnega mesta. Onesnaženi materiale ne smete kopičiti na 
delovnem mestu in nikoli jih ne smete imeti v žepih. Hranite ločeno od hrane in pijače. Ne jejte, ne pijte in ne kadite med uporabo 
tega produkta. Po postopkih s tem produktom si temeljito umijte roke. Ne uporabljajte ponovno s produktom onesnaženih oblačil. 
Ne uporabljajte topil ali drugih proizvodov, ki bi imela neugodne vplive na kožo. Onesnaženi materiale ne smete kopičiti na 
delovnem mestu in nikoli jih ne smete imeti v žepih. Prepričajte se, da so vzpostavljeni ustrezni ukrepi v upravljanju delovnega 
mesta. 

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo 

Postavitev skladiščnega prostora, oblika cisterne, oprema in delovni postopki morajo biti v skladu z ustrezno evropsko, nacionalno 
ali lokalno zakonodajo. Instalacija za skladiščenje mora biti oblikovana z ustreznim namenom za preprečevanje onesnaževanja vode 
in tal, v primeru uhajanja ali izlitja. Čiščenje, pregled in vzdrževanje notranje strukture skladiščnih cistern se mora izvajati le s 
primerno opremljenim in usposobljenim osebjem, kot je opredeljeno v nacionalnih, lokalnih ali podjetniških predpisih. Pred 
vstopom v prostor s cisternami in pred začetkom vseh postopkov v zaprtem območju, preverite ozračje glede vsebnosti kisika, 
vodikovega sulfida (H2S) in vnetljivosti. 
Shranjujte ločeno od oksidantnih snovi. 
Uporabite mehko jeklo ali nerjaveče jeklo za cisterne in povezave. Večina sintetičnih materialov je neprimernih za cisterne in 
napeljave, zaradi nizke toplotne odpornosti. 
Če je produkt dobavljen v posodah, ga shranite v originalni embalaži v originalni posodi, ki je primerna za to vrsto produkta. Vročega 
produkta nikoli ne smete polniti v posode ne da bi prej preverili, ali je posoda popolnoma suha. Prazne posode lahko vsebujejo 
ostanke vnetljivega produkta. Ne varite, spajkajte, vrtajte, režita ali sežigajte prazne posode, razen v primeru, če so ustrezno 
očiščene. 

7.3 Posebne uporabe produkta 

Ni potrebnih informacij glede na podatke, ki so opisani zgoraj. 
 

8. PREVERJANJE IZPOSTAVLJENOSTI / ZAŠČITA OSEBJA 

8.1 Kontrolni parametri 

Mejne vrednosti izpostavljenosti (substanca): 
Asfalt (bitumen aerosol hlapov, v benzenu topljiv delež) 
ACGIH 2018: 
TLV®-TWA: 0,5 mg/m3 
 

Mejne vrednosti izpostavljenosti (onesnaževanje zraka) 
Sulfatirani vodik: 
Smernica 2009/161/EU: 
Mejne vrednosti (8 ur):  5 ppm; 7 mg/m3 
Mejne vrednosti (kratkoročne):  10 ppm; 14 mg/m3 
ACGIH 2018: 
TLV®-TWA:  1 ppm 
TLV®-TWA:  5 ppm 
Postopki spremljanja: Glej zakonodajni odlok 81/2008 in nadaljnje spremembe in dopolnitve ali dobre prakse za industrijsko 
higieno. 
 

DNEL (raven izpostavljenosti snovi, ki se ne sme preseči) in DMEL (raven min. dovoljene izpostavljenosti snovi) 
Ni podatkov, ker snov ni nevarna za zdravje. 
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PNEC(S) (predvidena koncentracija brez učinka) 
Ni podatkov, ker snov ni nevarna za okolje. 

Biološke vrednosti izpostavljenosti (substanca): 
n.d. 
 

8.2 Preverjanje izpostavljenosti  

8.2.1  Ustrezno tehnično preverjanje 

Zmanjšajte izpostavljenosti meglicam / hlapom / aerosolom. Kjer se vroč produkt uporablja v zaprtih prostorih, je treba izvesti 
učinkovito lokalno prezračevanje (1217). Pred vstopom v prostor s cisternami in pred začetkom vseh postopkov v zaprtem območju, 
preverite ozračje glede vsebnosti kisika, vodikovega sulfida (H2S) in vnetljivosti (1050). 

8.2.2  Osebni varnostni ukrepi 

(a)  Zaščita oči/obraza:  
Uporabljajte zaščitne ščit za postopke, ki povzročajo brizganja.  
Trdo pokrivalo z zaščito zadnjega dela vratu. Uporabljajte zaščitna očala (UNI EN 166). 

(b)  Zaščita kože: 

i) Zaščita rok  
Če ni zadrževalnih sistemov in kjer obstaja nevarnost stika s kožo, uporabite rokavice z zapestnimi trakovi, ki so visoko 
odpornost na ogljikovodike in so oblazinjene na notranji strani. Prisotnost ustreznih materialov: Nitril, PVC ali PVA (polivinil 
alkohol) z zaščitnim indeksom za kemične snovi za najmanj 5 (permetacijski čas > 240 minut). Uporabite rokavice v skladu s 
pogoji in omejitvami, ki jih je določil proizvajalec. Če je potrebno, upoštevajte UNI EN 374 standard. Rokavice je treba občasno 
pregledati in jih zamenjati v primeru obrabe, perforacije ali onesnaženja. 

ii) Drugo  
Uporabljajte zaščitno obleko med operacijami, ki vključujejo delo z vročim materialom, kot so oblačila, ki so odporna na 
toploto (s hlačami čez škornje in rokavi v podaljšku rokavic), težke čevlji, ki so odporni na toploto in ne drsijo (npr. usnje) (EN 
943-13034-14605) odpornost proti kemikalijam. Če se oblačila onesnažijo, jih takoj zamenjajte s čistimi. 

 (c)  Zaščita dihal:  
Na mestih, kjer se lahko kopiči vodikov sulfid, uporabite ustrezne naprave za zaščito dihalnih poti - masko za celotni obraz s 
filtrirnim vložkom tipa B (siva za anorganske hlape, vključno s H2S) ali samostojni dihalni aparat (EN 529). Če izpostavljenosti ni 
mogoče določiti ali oceniti z zadostno natančnostjo ali če obstaja nevarnost pomanjkanja kisika, je nujno potrebno uporabiti SCBA. 
 

 (d)  Toplotne nevarnosti: Glej črko b) zgoraj. 

 

      

8.2.3  Preverjanje okoljske izpostavljenosti 

Izogibajte se spuščanja v okolje. Instalacija za skladiščenje mora biti oblikovana z ustreznim namenom za preprečevanje 
onesnaževanja vode in tal, v primeru uhajanja ali izlitja. 

8.3 Drugo 

Ni potrebnih informacij glede na podatke, ki so opisani zgoraj. 

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 

9.1 Informacije o temeljnih fizikalnih in kemijskih lastnostih 

a) Videz: V trdnem stanju in črnikasto pri temperaturi okolice 
b) Vonj: Značilni vonj segretega materiala, ohlajeni je brez vonja 
c) Mejna vrednost vohanja:  n.d. 
d) pH:  n.a. 
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e) Tališče/ledišče: > 25 °C (EN 1427) 
f) Začetna točka vrelišča in interval vrenja 
 vrelišče: približno >= 495 °C (IP480). 
g) Plamenišče: > 180 °C (ASTM D 92/EN ISO 2592) 
h) Hitrost izparevanja: n.a. 
i) Vnetljivost (trdne snovi, plini): ni vnetljivo 
j) Zgornja/spodnja meja 
 vnetljivosti ali eksplozivnosti:  n.a. 
k) Tenzija pare: << 0,1 kPa a 20 °C 
l) Gostota pare: n.a. 
m) Relativna gostota: od 1000 do 1070 pri 15 °C (ASTM D70) 
n) Topnost:  Topnost v vodi ni primerna, ker je to UVCB snov. 
o) Koeficient uničenja n-oktanol/voda: ni primerna, ker je to UVCB snov. 
o) Temperatura samovžiga > 400 °C ASTM 659 
q) Temperatura razpadanja: n.a. 
r) Viskoznost:   od 80 do 3210 mm

2
/s pri 135 °C (ISO 3104) 

s) Eksplozivne lastnosti: ni eksplozivno 
t) Oksidacijske lastnosti: Snov ne reagira eksotermno z vnetljivimi materiali. 

Upoštevajte, da se zgoraj navedeni podatki nanašajo na mešanico glavnih komponent (snovi UVCB: asfalt s CAS 8052-42-4 in 
Ostanki (zemeljsko olje), termično krekiranega vakuumskega s CAS 92062-05-0). 

9.2 Druge informacije 

Ni vključeno. 
 

10.  OBSTOJNOST IN ODZIVNOST 

10.1 Odzivnost  

Substanca ne predstavlja dodatne nevarnosti, povezane z odzivnostjo, ki niso navedene v pod-poglavjih, ki sledijo. 

10.2 Kemična stabilnost  

Bitumen se običajno skladišči in uporablja pri temperaturah, ki presegajo 100 °C, v stiku z vodo povzroča nasilno širitev z 
nevarnostjo brizganja in mehurjenja. 

10.3 Verjetnost nevarnih reakcij 

Mešanica z nitrati ali drugimi močnimi oksidanti (kot klorati, perklorati, in tekoči kisik) lahko ustvari eksplozivne mase. 
Občutljivostina vročino, trenje ali udarce, ni mogoče vnaprej oceniti. 

10.4 Pogoji, ki jih je treba preprečiti 

Prekomerno segrevanje preko priporočenih temperatur lahko povzroči spremembe na izdelku in razvoj vnetljivih hlapov. 

10.5 Nezdružljivi materiali 

Izogibajte se stiku staljenega produkta z vodo ali drugimi tekočinami. Preprečite stik z oksidacijskimi snovmi. Izogibajte se stika 
vročega produkta z vodo. Potrebno se je izogibati onesnaženja toplotno izolacijskih materialov z oljem in bitumnom, ter kopičenja 
mastnih krp ali podobnega materiala v bližini vročih površin, če je potrebno sloje zamenjajte z nevpojno vrsto izolacije. Samodejno 
segrevanje vodi do samodejnega vžiga površin iz poroznih ali vlaknatih materialov, impregniranih z olji ali bitumnom, kar se lahko 
pojavi že pri temperaturah 100 °C. 

10.6 Nevarni produkti razgradnje 

Zaprti prostori: Ker ima vodikov sulfid H2S večjo gostoto od okoliškega zraka, obstaja nevarnost kopičenja nevarnih koncentracij 
plinov na določenih mestih, kot so jarki, poglobitve ali zaprti prostori. 

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI 
 
Prosimo, upoštevajte, da se informacije v tem razdelku nanašajo na glavne sestavine mešanice (UVCB: asfalt s CAS 8052-42-4 in 
Ostanki (zemeljsko olje), termično krekiranega vakuumskega s CAS 92062-05-0)). 

11.1 Toksikokinetika, metabolizem in distribucija 
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Kompleksne substance, kot so bitumen, niso primerne za toksikološko-kinetično analizo. Vendar pa so podrobno preučene 
toksikološko-kinetične lastnosti nekaterih posameznih komponent, kot so policiklični aromatični ogljikovodiki (IPA). Ljudje so lahko 
bitumnu izpostavljeni z vdihavanjem ali preko kože. Glavni princip za potencialno absorpcijo IPA iz bitumna pri ljudeh je preko pljuč 
in dihalnega sistema, zaradi izpostavljenosti vdihavanja hlapov bitumna in kože zaradi direktnega stika z bitumnom ali 
kondenziranimi parami bitumna.  
Na splošno, posamezne sestavine bitumna in hlapov bitumna se nanašajo na oksidantno presnovo, kar lahko povzroči bio-aktivacijo.  
Porazdelitev IPAS po vsem telesu so raziskovali pri glodalcih. Raziskave so pokazale, da nizko stopnjo IPA-ja lahko najdemo v 
notranjih organih, predvsem v maščobnem tkivu. Na splošno so IPAS izloči v obliki urina in žolča.
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11.2 Toksikološki podatki 

a) Akutna toksičnost: 

Ustno 
Akutno toksičnost z zaužitjem bitumna so ocenili v nekaterih raziskavah, opravljenih na podganah. Te raziskave so pokazale akutno 
oralno DL50 preseganje 5 g/kg, ki ne pomeni razvrstitve, glede na predpise za nevarne substance. 
Povzetek najbolj reprezentativnih raziskav v registracijski dokumentaciji sledi v nadaljevanju. 
 

Način Rezultat Komentarji Izvor 

PODGANA (M/Ž) 
Upravljanje: prisilno 
OECD smernica 401  

DL50: > 5000 mg/kg (M/F) 
Ključne raziskave 
CAS 64741-56-6 

American Petroleum 
Institute (API) 1982a 

Z vdihavanjem 
Za oceno akutne toksičnosti, ki se nanaša na vdihavanje bitumna, so na voljo nekatere raziskave na podganah. 
Te raziskave so pokazale, da akutno vdihavanje DL50 ne presega razvrstitve, glede na predpise za nevarne substance. 
Povzetek najbolj reprezentativnih raziskav v registracijski dokumentaciji sledi v nadaljevanju. 
 

Način Rezultat Komentarji Izvor 

PODGANA (M/Ž)  
Hlapi (nos samo) 
OECD smernica 403  

CL50: >94,4 mg/m³  
(M/F) 

Ključne raziskave  
Navzkrižno branje 

Aerosol kondenziranih oksidiranih hlapov 
bitumna 

Fraunhofer - Inštitut za 
toksikologijo in aerosolne 

raziskave (2000) 

Prek kože 
Akutno toksičnost bitumna preko kože so ocenili v nekaterih raziskavah, opravljenih na podganah. Te raziskave so pokazale akutno 
preko kože DL50 preseganje 2 g/kg, ki ne pomeni razvrstitve, glede na predpise za nevarne substance. 
Povzetek najbolj reprezentativnih raziskav v registracijski dokumentaciji sledi v nadaljevanju. 
 

Način Rezultat Komentarji Izvor 

ZAJEC (samci/samice) 
Okluzivni povoj 
OECD smernica 402 (akutna dermalna 
toksičnost) 

DL50>2000 mg/kg 
(samci/samice) 

Ključne raziskave  
CAS 64741-56-6 

Raziskava inštituta 
American Petroleum 
Institute (API) 1982a 

b) Korozija / draženje kože 
Vplivi na draženje kože, povzročeni z bitumnom so bili preizkušeni v nekaterih raziskavah, opravljenih na kuncih. Izsledki raziskav 
potrjujejo, da izdelek ne draži kože. 
Ti rezultati ne kažejo na kakršno koli razvrstitev glede na standard o nevarnih snoveh. 
Povzetek najbolj reprezentativnih raziskav v registracijski dokumentaciji sledi v nadaljevanju. 
 

Način Rezultat Komentarji Izvor 

KUNEC 
Okluzivni povoj 
OECD smernica 404  

Ne draži 
Povprečna ocena eriteme 0,1 od maks. 4 

(nedotaknjena koža) 
Edem indeks: 0,1 od maks. 4 (nedotaknjena koža) 

Ključne raziskave 
CAS 64741-56-6 

American Petroleum 
Institute (API) 1982a 

c) Huda poškodba oči / hudo draženje oči 
Vplivi na draženje oči, povzročeni z bitumnom so bili preizkušeni v nekaterih raziskavah, opravljenih na kuncih. 
Vse te raziskave so pokazale odsotnost draženja oči in zato razvrstitev substance ni potrebna. 
Povzetek najbolj reprezentativnih raziskav v registracijski dokumentaciji sledi v nadaljevanju. 
 

Način Rezultat Komentarji Izvor 

KUNEC 
OECD smernica 405 

Ne draži 
Ključne raziskave 
CAS 64741-56-6 

American Petroleum 
Institute (API) 1982a 

d) Preobčutljivost dihal ali kože 
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Preobčutljivost dihal 
Ta končna točka ni zahteva REACH in podatki niso na voljo za končno točko.  

Preobčutljivost kože 
Na voljo so nekatere raziskave, kjer so bili izvedeni preizkusi za potencialno občutljivost na bitumen. 
Na podlagi rezultatov teh študij nakazujejo odsotnost potencialne preobčutljivosti kože in tako ni potrebna razvrstitev snovi. 
Povzetek najbolj reprezentativnih raziskav v registracijski dokumentaciji sledi v nadaljevanju. 
 

Način Rezultat Komentarji Izvor 

MORSKI PRAŠIČEK 
OECD smernica 406  

Ne povzroča preobčutljivost 
Ključne raziskave 
CAS 64741-56-6 

American Petroleum 
Institute (API) 1983a  

e) Mutagenost germinalnih celic 
Potencial mutagena bitumna so obširno raziskovali v seriji živih in vitro testov. Večina raziskav ne prikazuje skladnega dokaza za 
dejavnost mutagenosti, zato ni potrebna razvrstitev glede na standard za nevarne snovi. 
Povzetek najbolj reprezentativnih raziskav v registracijski dokumentaciji sledi v nadaljevanju. 
 

Raziskave vitro: 

Način Rezultat Komentarji Izvor 

Ames test (biološki test za oceno mutagenega 
potenciala kemičnih spojin) z in brez 
metabolne aktivacije 
S. typhimurium TA98, T100, YG 1041, YG 1042 
Količine:  ≤ 10 μL in 0,1 mL 
(OECD smernice 471 (bakterijsko poskus 
povratne mutacije) 

Negativno, brez 
metabolne aktivacije 

Pozitivno, z metabolno 
aktivacijo 

Ključne raziskave 
Kondenzati hlapov 

bitumna 

De Meo, M., 
Genevois, C., 

Brandt, H, Laget, 
M., Bartsch, H., 
Castegnaro, M. 

(1996) 

Raziskave vitro: 

Način Rezultat Komentarji Izvor 

Test transgene mutagenosti na živalih  
PODGANA (samci) 
Način uporabe: vdihavanje hlapov 
Količine: 100, mg/m3 (skupnih ogljikovodikov) 

Negativo 
Ključne raziskave 

CAS 8052-42-4 

Bottin, M.C., Gate, L., 
Rihn, B., Micillino, 
J.C., Nathalie, M., 

Martin (2006) 

Mikronukleus test (genska mutacija) 
PODGANA (M/Ž) 
Način uporabe: vdihavanje hlapov 
Količine: 0, 30, 100, mg/m3 (skupnih 
ogljikovodikov) 
OECD smernica 474 

Negativo 

Ključne raziskave 
Navzkrižno branje 

S kondenzati oksidiranih 
hlapov asfalta (CAS 64742-

93-4) 

Fraunhofer 
(2009a) 

f) Rakotvornost  
Nekatere raziskave rakotvornosti so na voljo za vdihavanje ali izpostavljenost kože. Z raziskavo vdihavanja ni bilo zaznati 
karcinogenega učinka Nekatere raziskave izpostavljenosti kože živali so pokazali šibke aktivnosti. Želimo poudariti, da prisotnost 
topil, ki se uporabljajo za izdelavo bitumna občutno povečajo bio-uporabnost in/ali dermalno absorpcijo. V dveh epidemioloških 
raziskavah asfaltu izpostavljenih delavcev ni bilo mogoče najti vzročne povezave med izpostavljenostjo hlapov bitumna in 
tveganjem za raka na pljučih. 
Glede na splošno oceno rezultatov raziskave o ključnih s pomočjo živali in dveh ključnih epidemioloških raziskavah je bilo sklenjeno, 
da ni nobenega dokaza, da bi bitumen preko kože ali pri vdihavanju predstavljal nevarnost za raka pri normalnih pogojih uporabe. 
Povzetek najbolj reprezentativnih raziskav na živalih v registracijski dokumentaciji sledi v nadaljevanju. 
 

Način Rezultat Komentarji Izvor 

PODGANA (M/Ž) 
Vdihavanje (samo nos) 
Izpostavljenost: 104 tednov (6 ur na dan za 5 
dni v tednu) 
Količine: 0, 4, 20, ali 100 mg/m3 
OECD smernica 451 

NOAEC (rakotvornost): 
103,9 mg/m³ zrak (analitično) 

(nastavljene vrednosti za 
neoplastično histopatologijo 172,5 

mg/m3) 
Neoplastični učinki: Ni učinkov 

Ključne raziskave 
Navzkrižno branje 

Kondenzati oksidiranih 
hlapov bitumna 

Fraunhofer 
(2006) 

MIŠ (M/Ž) 
Preko kože (nosilec aceton) 

Incidenca tumorjev kože: 0 % za 
prva dva tipa bitumna 

Ključne raziskave 
(5 tipov bitumna) 

Hueper, W.C., 
Payne, W.W. 
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Način Rezultat Komentarji Izvor 

Količine: 1 kapljica 
Izpostavljenost: Dvakrat tedensko za dve leti 

4 % za tretji tip bitumna 
2 % za četrti tip bitumna 
2 % za peti tip bitumna 

(1960) 

 

g) Toksično za razmnoževanje 
Ena sama raziskava je na voljo za toksičnost za razmnoževanje (povzeto v spodnji tabeli), ki se nanaša na vplive na plodnost in 
razvoj. Ta raziskava ni pokazala nobenega rezultata za te končne točke za bitumen in se smatra, da substanca ni nevarna ter ni 
razvrščena v evropskih standardih. 
 

Način Rezultat Komentarji Izvor 

PODGANA (M/Ž) 
Ponavljajoča kombinirana raziskava toksičnosti za 
razmnoževanje / razvoj 
Količine: 30, 100 ali 300 mg/m3.  
Način uporabe pri vdihavanju (nos samo) 
Izpostavljenost: Samec: 28 dni samica: 50 dni 
6 ur na dan, 7 dni v tednu 
OECD smernice 422 (kombinirana toksičnost pri 
ponavljajočih odmerkih, raziskava z 
reprodukcijo/test škodljivih vplivov na razvoj) 

NOAEC (P): 30 mg/m³ zrak 
(teža organov) 
NOAEC (P): 300 mg/m³ zrak 
(specifični parametri 
razmnoževanja) 
NOAEC (F1): 300 mg/m³ 
zrak (nominalno) (vsi učinki) 

Ključne raziskave 
Navzkrižno branje 

S kondenzati 
oksidiranih hlapov 

asfalta (CAS 64742-
93-)4 

Fraunhofer 
(2009a) 

 

h) Specifična toksičnost za ciljne organe (STOT) - enkratna izpostavljenost:  
Raziskave na podganah kažejo, da izpostavljenost kondenzatom hlapov bitumna ne povzroča pljučnega vnetja. 
V raziskavah na 170 delavcih, izpostavljenih hlapom bitumna (v koncentracijah do 1,3 mg/m3) ni najdenega skupnega imenovalca 
med akutnimi učinki na pljučne funkcije, draženje dihal, ali drugih simptomov. 
 

i) Specifična toksičnost za ciljne organe (STOT) - ponavljajoča izpostavljenost:  
Ponavljajoče raziskave toksičnosti za oralne namene za bitumen niso značilne kot glavni način izpostavljenosti za človeka, pri 
vdihavanju in stikom prek kože. V vseh raziskavah dihalnih organov in kože ni bilo najdenih nezaželenih sistemskih učinkov, tudi pri 
dajanju najvišjih odmerkov in s tem bitumen ni razvrščen kot nevaren za te končne točke po standardih za nevarne snovi. 
Povzetek najbolj reprezentativnih raziskav v registracijski dokumentaciji sledi v nadaljevanju. 
 

Način Rezultat Komentarji Izvor 

Vdihavanje 

PODGANA (M/Ž) 
Raziskava kombinirane 
ponavljajoče (kronično) 
toksičnosti in rakotvornosti 
Količine: 4, 20 ali 100 mg/m3. 
Izpostavljenost: 2 leti (6 ur na 
dan, 5 dni v tednu, razen med 
prazniki) 
OECD 451 

NOAEC (lokalni učinki): 10,4 mg/m³ zrak (analitično)  
(vrednost prilagojena na podlagi histopathologije 17,2 

mg/m3) 
NOAEC (sistemski učinki): 

103,9 mg/lit zraka (analitična) (prilagojena vrednost 172,5 
mg/m³) 

LOAEC (lokalni učinki): 
20,7 mg/m³ zrak (analitično) 

(vrednost prilagojena na podlagi histopathologije 34,4 
mg/m³) 

Ključne 
raziskave 

Navzkrižno 
branje 

Aerosol 
kondenziranih 

oksidiranih 
hlapov bitumna 

Fraunhofer 
(2006) 

Na koži 

PODGANA (M/Ž) 
Subakutna 28 dni (3-krat na 
teden po 6 ur) 
Količine: 200, 1000, ali 2000 
mg/kg/dan 
OECD smernica 410  

NOAEL (sistemski učinki): 
200 mg/kg/dan 

(na osnovi odsotnosti pomembnih histopatoloških 
rezultatov) 

NOAEL (sistemski učinki): 
2000 mg/kg/dan 

(na osnovi podatkov o telesni teži v odsotnosti pomembnih 
histopatoloških rezultatov) 

Ključne 
raziskave 

CAS 64741-56-6 

American 
Petroleum 
Institute 

(API) 
1983a 
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j) Nevarnost aspiracije  
Glede na oceno ali izmerjeno viskozno vrednost za bitumen, substanca ni razvrščena kot nevarna za pljučne aspiracije.  
 

Druge informacije 
Nobene nadaljnje informacije ni na voljo. 
 

12. EKOLOŠKE INFORMACIJE 
 
Prosimo, upoštevajte, da se informacije v tem razdelku nanašajo na glavne sestavine mešanice (UVCB: asfalt s CAS 8052-42-4 in 
Ostanki (zemeljsko olje), termično krekiranega vakuumskega s CAS 92062-05-0). 
Na podlagi ekoloških podatkov, navedenih spodaj in meril, navedenih v standardih za nevarne snovi, bitumen ni razvrščen kot 
nevaren za okolje. 

12.1 Toksičnost 

Povzetek najbolj reprezentativnih raziskav v registracijski dokumentaciji sledi v nadaljevanju. 
 

Končna točka Rezultat Komentarji 

Vodna toksičnost 

Nevretenčarji 
Daphnia magna 
Kratkoročno 

LL50 48/ur: >1000 mg/l 
Ključne raziskave 

Redman Et al (2010b) 
QSAR 

Nevretenčarji 
Daphnia magna 
Dolgoročne 

NOAEL 21/dni: >=1000 mg/l 

Ključne raziskave 
Redman Et al (2010b) 

QSAR 
Navzkrižno branje 

Alge 
Selenastrum capricornutum 

EL50 72/ur: >=1000 mg/l 
Ključne raziskave 

Redman Et al (2010b) 
QSAR 

Riba 
Kratkoročno 
Oncorhynchus mykiss 

LL50 96/ur: >1000 mg/l Ključne raziskave 
Redman Et al (2010b) 

QSAR 

Riba 
Dolgoročne 
Oncorhynchus mykiss 

LL50 28/dni:  > 1000 mg/l 
NOEL: 28/dni >= 1000 mg/l 

Ključne raziskave 
Redman Et al (2010b) 

QSAR 

12.2 Obstojnost in razgradljivost 

Abiotska razgradljivost 
Hidroliza: Komponente bitumna so odporne na hidrolizo zaradi pomanjkanja funkcionalne skupine, ki je hidrolitsko aktivna. Zato ta 
proces ne bo prispeval k merljivi izgubi razkroja snovi v okolju. 
Fotoliza v zraku: Ta končna točka ni zahtevana od REACH 
Fotoliza v vodi in zemlji: Ta končna točka ni zahtevana od REACH 
Biotska razgradljivost: 
Voda / sedimenti / zemlja: Standardni testi za te končne točke se ne uporabljajo za substance UVCB. 

12.3 Bioakumulacijski potencial 

Standardni testi za te končne točke se ne uporabljajo za substance UVCB. 

12.4 Mobilnost v tleh 

Koc absorbcija: Standardni testi za te končne točke se ne uporabljajo za substance UVCB. 

12.5 Rezultati ocenjevanja PBT in vPvB 

Primerjava z merili, določenimi v dodatku XIII uredbe REACH. 

Vztrajnostna ocena: Nekaj ogljikovodikov struktur, vključene v to kategorijo prisotni P (trajno) ali vP (zelo obstojne) značilnosti. 
Ocena potenciala bioakumulacije: Struktura večine ogljikovodikov, vključenih v to kategorijo NE PREDSTAVLJAJO vB (zelo 
bioakumulativne) značilnosti, čeprav nekatere komponente pa predstavljajo prisotne B (lahko kopičijo v organizmih) karakteristike. 
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Ocena toksičnosti: Za strukture, ki so pokazale P in B značilnosti, je bila ocenjena toksičnost, vendar ne pomembnih sestavnih 
komponent kriterijev toksičnosti z izjemo antracena, ki je bil potrjen, da je PBT. Ker je antracen vključen v koncentracijah < 0,1 % 
izdelek ni PBT/vPvB. 
 

12.6 Drugi škodljivi učinki 

Ni vključeno. 

13. PRIPOMBE NA ODSTRANJEVANJE 

13.1 Postopki za ravnanje z odpadki 

Ne izpuščajte na tla, v kanalizacijo, prepuste ali vodotoke. 
Za odstranjevanje odpadkov, ki izhajajo iz tega produkta, vključno z onesnaženimi praznimi posodami, izvajajte v skladu z 
zakonskimi določili 152/06 in nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami.  
Koda evropskega kataloga odpadkov: 05 01 17 (Ref: 2001/118/CE in Dir. od min. za okolje 9/04/2002) (Označevalna koda le 
zagotovi splošne podatke, ki temelji na prvotni sestavi produkta in namenu uporabe).  
Uporabnik (povzročitelj odpadkov) je odgovoren za izbiro najbolj primerne kode na podlagi dejanske uporabe produkta, kakršne koli 
spremembe in onesnaževanja. Izdelek, takšen kot je, ne vsebuje halogeniranih spojin. 
Odstranjevanje posod: Ne odstranjujte posod v okolje. Odstranite jih v skladu z lokalnimi predpisi. 
Ne prebadajte, brusite, varite, režite, varite, zažigajte posod ali praznih sodov, ki so onesnaženi. 
 

14. PODATKI ZA TRANSPORT 

14.1 Številka UNO 

Opomba: Produkt je razvrščen kot nevarno blago samo, če se prevaža staljen pri temperaturi > 100 °C. 
3257 
Želimo poudariti, da je produkt razvrščen kot nevarno blago samo, če se prevaža staljen pri temperaturi > 100 °C 

14.2 Naziv transporta UNO 

TEKOČINA SE PREVAŽA VROČA, N.A.S. (staljeni bitumen) 

14.3 Nevarnostni razredi povezani s prevozom 

Cestni / železniški transport (ADR/RID): Razred 9, M9 

Transport po morju (IMDG): Razred 9 

Transport po zraku (IATA): Razred 9 

Prevoz je prepovedan na tovornih in potniških letalskih prevozih. 

14.4 Embalažna skupina 

III; Oznaka 9 + "Visoka temperatura" navedba 

14.5 Nevarnost za okolje 

Substanca NI nevarna za okolje glede kod ADR, RID, ADN in IMDG. 

14.6 Posebna navodila za uporabnike (transportne dejavnosti) 

Uporabljajte zaščitne rokavice pred kemičnimi snovmi (ki so v skladu s standardom EN 374) in ustrezajo (PPE16). 

14.7 Prevoz tovora v skladu z dodatkom II k MARPOL 73/78 in IBC kode 

Če nameravate izvesti prevoz materiala, v skladu z dodatkom II k MARPOL 73/78 in IBC kodo, kjer je to primerno. 

14.8 Drugo 

Tunel omejitvena koda (ADR): D 
 

15.  PODATKI O UREDBI 

15.1 Posebni zdravstveni, varnostni, in okoljskih predpisi in zakonodaja za substance ali zmesi 
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Dovoljenje v skladu z Uredbo REACH (Uredba ES št. 1907/2006 in kasnejše spremembe in dopolnitve.): Produkt, ki ni vključen v 

seznam izjemno zaskrbljujočih snovi (SVHC), ki zahtevajo pridobitev dovoljenja. 

Omejitve v skladu z Uredbo REACH (Uredba ES št. 1907/2006 in kasnejše spremembe in dopolnitve): Snovi ne zadevajo omejitve v 

skladu z razdelkom VIII  

 

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1907/2006 z dne 18. decembra 2006, ki se nanaša na registracijo, oceno, odobritev 
in omejitev kemikalij (REACH). 
Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1272/2008 z dne 16. decembra 2008, ki se nanaša na razvrščanje, označevanje in 
pakiranje snovi ter zmesi, ki spreminja in rezveljavlja direktivi 67/548/EGS in 1999/45/ES in spreminja uredbo ES št. 1907/2006. 
Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2017/776, spreminja uredbo ES št. 1272/2008. 
Uredba 830/2015 priloga II Uredbe REACH 
Uredba. (EU) št. 2016/1179                ali priloga IX ATP k CLP  
Zakonodajni odlok 81/2008 Enotno besedilo za zdravje in varnost na delovnem mestu 
 

Drugi standardi EU in nacionalne izvedbe:  

Kategorija Seveso: Direktiva 2012/18/EU in zakonodajni odlok 105/2015): n.a. 
Nevarne kemične snovi v skladu z naslovom IX (izvajanje Direktive 98/24/ES) zakonodajnega odloka 81/08. 
Za odstranjevanje odpadkov glej zakonodajni odlok 152/06 in nadaljnje spremembe in dopolnitve. 

15.2 Ocena kemijske varnosti 

Kemična varnost je bila ocena. 
 

16. DRUGE INFORMACIJE 

Seznam sprememb:  
 

Seznam ustreznih fraz 
Te fraze so zgolj informativne in ne ustrezajo vedno razvrstitvi proizvoda. 

 

H Indikacije tveganja 
Ni vključeno. 
 

Indikacije o usposabljanju: 
Ustrezno usposabljanje delavcev, ki so lahko izpostavljeni tem substancam, glede na vsebino tega varnostnega lista. 
 

Glavne biološke reference in viri podatkov 
Registracijska dokumentacija 
 

Legenda za okrajšave in akronime 
ACGIH  = Ameriška konferenca vladnih industrijskih higienikov 
CSR  =  Poročilo za kemijsko varnost 
DNEL = Raven izpostavljenosti snovi, ki se ne sme preseči 
DMEL  = Raven min. dovoljene izpostavljenosti snovi 
EC50  =  Povprečna efektivna koncentracija 
IC50  =  Zadrževana koncentracija, 50 % 
LC50  =  Smrtna koncentracija, 50 % 
LD50  =  Povprečni smrtni odmerek 
PNEC = Planirana koncentracija brez učinka 
n.a. = ne uporablja 
n.d. = ni na voljo 
PBT = Obstojno, se kopiči v organizmih in je toksično 
SNC = Centralni živčni sistem 
STOT = Specifična toksičnost za ciljne organe 
(STOT) RE  = Ponavljajoča izpostavljenost 
(STOT) RE = Enkratna izpostavljenost 
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TLV®TWA = Mejna vrednosti - pomeni časovno obdobje učinkovanja 
TLV®STEL = Mejne vrednost - omejitev za kratek čas izpostavljenosti 
UVCB =  Snovi z neznano ali spremenljivo sestavo 
vPvB  =  Zelo obstojne in se kopičijo 
 
 
Datum spremembe: 25. 2. 2019 

Razlog za spremembo: Ime snovi se je zamenjalo iz " Modificiran bitumen Polyplast" v "Modificiran bitumen" 
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DODATEK 1 SEZNAM OPREDELJENE UPORABE 

 
Ime za identificirano 

uporabo 
Sektor 

Uporaba 
sektor SU 

Postopek 
kategorije PROC 

Ohranjanje okolja 
kategorija ERC 

Ohranjanje okolja 
kategorija ERC 

01- Proizvodnja substance  Industrijska 
uporaba  

3, 8, 9 1, 2, 3, 4, 8a, 8b. 
15 

1,4 ESVOC 
SpERC 1.1.v1 

01b- Uporaba kot vmesna  Industrijska 
uporaba  

3, 8, 9 1, 2, 3, 4, 8a, 8b. 
15 

6a ESVOC SpERC 6.1a.v1 

01a- Distribucija 
substance  

Industrijska 
uporaba  

3 1, 2, 3,, 8a, 8b,9, 
15 

1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 
6c, 6d, 7 

ESVOC SpERC 1.1b.v1 

02- Oblikovanje in 
(pre)pakiranje substance 

ter zmesi  

Industrijska 
uporaba  

3,10 1, 2, 3, 4, 8a, 8b. 
15 

2 ESVOC SpERC 2.2.v1 

03a-uporaba pri premazih  Industrijska 
uporaba  

3 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 
15 

4 ESVOC SpERC 4,3a.v1 

05a - Uporaba pri vrtanju 
nafte in plina ter na 

področju proizvodne 
dejavnosti  

Industrijska 
uporaba  

3 1, 2, 3, 4, 8a, 8b 4 Kvalitativno 
vrednotenje za okolje 

19- Izdelava in predelava 
gume  

Industrijska 
uporaba 

3, 10, 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8a, 8b, 9, 13, 14, 

15, 21 

1, 4, 6d ESVOC SpERC 4.19.v1 

03B- Uporaba pri 
premazih  

Profesionalna 
uporaba  

22 1, 2, 3., 4, 5, 8a, 
8b, 10, 11, 13, 15, 

19 

8a, 8d ESVOC SpERC 8.3b.v1 

05a - Uporaba pri vrtanju 
nafte in plina ter na 

področju proizvodne 
dejavnosti  

Profesionalna 
uporaba  

3 1, 2, 3., 4, 8a, 8b 4 Kvalitativno 
vrednotenje za okolje 

15 - Aplikacije izdelave 
cest in stavb (GEST15-P) 

Profesionalna 
uporaba  

22 8a, 8b, 9, 10, 11, 
13 

8d, 8f ESVOC SpERC 8.15.v1 

06b - Nizko-topna maziva  Profesionalna 
uporaba  

22 1, 2, 3., 4, 8a, 8b, 9 
10, 11, 13, 17, 18, 

20 

9a, 9b ESVOC SpERC 9.6b.v1 

06c - Visoko-topna 
maziva 

Profesionalna 
uporaba  

22 1, 2, 3., 4, 8a, 8b, 9 
10, 11, 13, 17, 18, 

20 

8a, 8d ESVOC SpERC 8.6c.v1 

03c- Uporaba pri 
premazih  

Potrošnik 21 n.a. 8a, 8d ESVOC SpERC 8.3c.v1 
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DODATEK 2 SCENARIJI IZPOSTAVLJANJA 

 

 
Ker bitumen in druge sestavine mešanice niso klasificirane kot nevarne snovi, ni treba pripraviti ocene izpostavljenosti in 
tveganja. Zato ni treba pripraviti scenarijev izpostavljanja. 

 


